
2011 
 
 
Philip Agteres blijft nog een seizoen 
07 november 2011 
Het bestuur heeft afgelopen week overeenstemming bereikt met onze hoofdtrainer Philip Agteres om het contract met één jaar 
te verlengen. Ook assistent Serkan Karaali blijft nog een seizoen bij De Zweef. Dit maakte voorzitter Erik Heuver bekend tijdens 
de ledenvergadering. Het bestuur is tevreden over de resultaten van de trainer en assistent en ook de spelersgroep is content 
met de contractverlenging. De contractverlenging was niet voor iedereen een verrassing, want afgelopen vrijdag was de 
spelersgroep al ingelicht.  
 
Neem de tijd om te komen en gaan 
10 oktober 2011 
Het komend weekeinde blijft het moeilijk om in Nijverdal te komen en als je daar dan bent, is het  heel erg druk. In verband met 
de aanleg van de tunnel is er namelijk de komende tijd een hoop overlast te verwachten. Het allerbelangrijkste is dat komende 
weekeinde (zaterdag 22 oktober) de N35 tussen Nijverdal en Wierden in beide richtingen gesloten is. Leiders, ouders en 
spelers (die ondanks de vakantie moeten voetballen) moeten rekening houden met alternatieve routes en langere reistijden van 
en naar wedstrijden. Wie naar Nijverdal komt: De N35 is te omzeilen door de omleidingsroute te volgen, via Rijssen te rijden of 
"achterlangs" via Hoge Hexel, Hellendoorn e.d. 
Tot 24 oktober is de G. van de Muelenweg de enige weg om bij De Zweef te komen. Alle andere overgangen over het spoor zijn 
gesloten. Ook deze werkzaamheden zullen leiden tot enstige vertragingen. Houd hier rekening mee.  
 
Nieuwe website De Zweef 
02 september 2011 
De Zweef heeft een nieuwe website. Met name Arjan Krukkert en Niek Broeze zijn maanden in de weer geweest om de nieuwe 
site in de benen te helpen. Nu zijn we zover dat de site klaar is en jullie deze allemaal kunnen zien. De nieuwe site biedt meer 
mogelijkheden dan de oude en werkt prettiger voor de webmasters. Ook kunnen filmpjes e.d. wordt getoond. De site is nog niet 
helemaal klaar; er moeten nog wat dingetjes gebeuren. Mis je wat, vind je iets niet mooi, heb je een op- of aanmerking, mail 
even naar info@dezweef.nl. 
 
De Zweef 2e in sportparkcompetitie  
30 maart 2011 
Nadat we vorig jaar glansrijk de eerste prijs wonnen als mooiste, leukste en gezelligste kantine van Twente en wijde omgeving 
zijn we er niet in geslaagd ook het mooiste sportcomplex te hebben. In de verkiezing van TC-Tubantia tot nu toe staan we op de 
tweede plaats achter TVC '28. Die tweede plek moeten we delen met Berghuizen en Hulzense Boys. Een mooie prestatie, die 
voor een heel groot deel is toe te schrijven aan wederom een heel hoog cijfer voor ons clubgebouw. Lees de beoordeling. 
 
Volle bak bij nieuwjaarsreceptie  
02 januari 2011 
Alleen al als gekeken wordt 
naar het aantal bezoekers, 
was de nieuwjaarsreceptie 
2011 een groot succes. Veel 
mensen hadden niet eens een 
stoel, zo vol was ons prachtig 
versierde clubgebouw. De 
grote opkomst was voor een 
deel te danken aan het feit dat 
er maar liefst 34 jubilarissen 
werden gehuldigd. Maar er 
waren meer punten: 
- Jan en Leny Bruggeman 
werden in het zonnetje gezet;  
- Een ontroerde Henk 
Koershuis werd gehuldigd voor 
25 jaar keepers trainen  
- Zweef-familie vrijwilliger van 
het jaar  
- 10.000 wastrommels Zweef-
kleding 
 
 
25 jaar lid 
Ronny Willems, Niels Kolkman, Robert Krukkert, Roy Luttenberg, Pieter van Vree, Robin Wissink, Lucien Galgenbeld, Michel 
Bakker, Harco Evers, Ronald Reinders, René Wippert, Rik Engbers, Harry te Wierik, Eelco Hegeman, Wouter Kok en Niek van 
Rhee. 
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40 jaar lid 
Richard Hegeman, Jan Schwarte, Marcel Eilders, 
Herman Braamhaar, Jan Jansen, Johan ten Dam, 
Gerard Hegeman, Petro Middelkamp. 
  
50 jaar lid 
Theo Harmeling, Tonny Willems, Bennie Winkels, 
Bertus Schwarte, Paul van der Zwan, Leo Geurtse, Jos 
van Rhee en Alex Keverkamp. 
  
Voorzitter Erik Heuver overhandigde het bijbehorende 
speldje, deelde met behulp van de zijn bestuursleden 
mooie bossen bloemen uit en de aanwezigen gaven de 
jubilarissen een welverdiend applaus. 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
  



 
  

 
  
 

  
 
  



 
 
 
Jan en Leny Bruggeman in het zonnetje  
02 januari 2011 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werden Jan en Leny Bruggeman in 
het zonnetje gezet. Respectievelijk 
14 (samen) en 20 jaar (Leny) 
verzorgden zij bestuur en gasten 
tijdens de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal. Ontvangen van de 
scheidsrechter en bezoekende 
bestuursleden, koffie zetten en 
serveren. En na afloop een drankje 
en een hapje. Vroeger kwamen 
daar de bezoekers in de 
Businessruimte nog bij, maar die 
zijn er vandaag de dag niet meer. 
Lichamelijk werd het voor Jan 
steeds moeilijker het werk te 
blijven doen. Erik Heuver dankte 
namens allen het echtpaar voor 
hun inzet. Hij refereerde aan het 
interview in het laatste clubblad, 
waarin hij herkende wat werd 
geschreven. Met een leuke 
anekdote werd zijn toespraak 
omlijst. 
 
    
Voor Jan en Leny waren er 
bloemen en een dinerbon voor al 
die jaren trouwe dienst. Erik 

Heuver maakte van de gelegenheid gebruik een oproep te doen voor vervulling van de ontstane vacature. 
 
Ontroerde Henk Koershuis gehuldigd voor 25 jaar keepers trainen  
02 januari 2011 
Al 25 jaar is Henk Koershuis keeperstrainer bij De Zweef. En er zijn weinig trainers die hem dat kunnen nazeggen. Je komt dan 
al gauw op minder bekende namen als Arsene Wenger, Alex Feguson of misschien Foppe de Haan, maar dan heb je het ook 
wel gehad. Een zilveren trainersjubileum is bijzonder. 
Daarom werd Henk Koershuis tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgebreid gehuldigd en in de bloemetjes gezet. “Je blijft geen 25 
jaar bij een slechte club, dus jou jubileum zegt ook wat over De Zweef”, zei voorzitter Erik Heuver, die Koershuis prees om zijn 
positieve kijk op de zaak en enthousiasme. 
  
  



Henk Koershuis was duidelijk 
ontroerd over zijn huldiging en zei 
zich inderdaad nog steeds thuis te 
voelen bij De Zweef.”Het is een 
geweldige club”. Aan stoppen 
denkt hij nog niet. Sterker nog, hij 
heeft de jeugd er zelfs bijgenomen 
en traint samen met andere 
keepers de jongens die het nu in 
hun eigen team en straks bij de 
senioren moeten gaan maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familie De Zweef vrijwill iger van het jaar  
02 januari 2011 
De “familie De Zweef” is tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Normaal is dat een man of vrouw, 
soms een gezin, maar nu besloot het bestuur dat de hele blauwwitte familie vrijwilliger van het jaar 2010 is geworden. Voorzitter 
Erik Heuver had daar een hele goede en terecht verklaring voor: De inzet van zo verschrikkelijk veel mensen tijdens het 90-jarig 
bestaan en de jubileumwedstrijd tegen FC Twente . 
Er zijn bijna geen mensen die niet op een of andere manier hebben meegeholpen. “Samen staan we sterk en daarom is de 
onderscheiding over 2010 voor een hele speciale familie: de hele Zweef-familie”. 
Normaal krijgt de winnaar of de winnaars een oorkonde en een cadeau. De oorkonde was er niet, maar het cadeau wel. “In de 
week na de playbackhow op 14 en 15 januari wordt in de hele kantine nieuwe vloerbedekking gelegd”, deelde Erik Heuver mee. 
 
10.000 wastrommels 
02 januari 2011 
Minie en Johan Smit zijn bij De Zweef geen onbekenden. Al 25 jaar zijn beiden verantwoordelijk voor de was. De theedoeken 
en handdoeken uit de keuken en -vooral-  de wedstrijdkleding van de selectie. Erik Heuver had (zo vertelde hij tijdens de 
nieuwjaarsreceptie) samen met Johan uitgerekend dat er zo’n 400 wastrommels per jaar draaien voor De Zweef. Dat maal 25 
jaar maakt 10.000 trommels. Voor deze prestatie was een mooie bos bloemen beschikbaar. 
 

2010 
 
Wees zuinig op nieuwe (wedstrijd)kleding  

29 november 2010 
Sinds een aantal maanden speelt iedereen in het nieuwe tenue en hebben de leiders en trainers een 
mooie (en warme) coachjas. Ook heeft een aantal teams een (gesponsord) trainingspak ontvangen. Hierbij 
nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje. De algemene boodschap is om zuinig om te 
springen met kleding, trainingspakken, tassen en coachjassen. 
Sinds een eind september lopen alle jeugd- en seniorenteams er netjes bij. Eenheid binnen onze 
vereniging met nieuwe, mooie tenues van Hummel. De insteek van het kledingfonds is, dat er drie jaar met 
de kleding worden gedaan. Helaas hebben wij moeten constateren dat er niet altijd even netjes met de 
kleding om wordt gegaan. 

  
Alle leiders of trainers hebben voor een teambag met wedstrijdkleding getekend. Daarnaast hebben sommige teams een 
(gesponsord) trainingspak ontvangen, waarvoor door de spelers (individueel) is getekend. Ook de leiders en/of trainers hebben 
een overeenkomst ondertekend. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten uit deze overeenkomsten: 

• er moet zorgvuldig met de kleding worden omgegaan; 

• de kleding moet tijdig (op de wedstrijddag) en volgens de aanwezige wasvoorschriften worden gewassen en gedroogd; 

• de kleding (waaronder trainingspakken en jassen leiders/trainers) mag enkel voor, tijdens en na een wedstrijd worden 
gedragen. Het is niet de bedoeling om de kleding tijdens de training of andere gelegenheden te dragen; 

• eventuele schade moet z.s.m. worden doorgegeven aan de materialencommissie van onze vereniging. 
Onze boodschap: we moeten met z’n allen zuinig zijn op onze kleding, zodat we er over 2,5 jaar ook nog netjes en verzorgd 
bijlopen. Houd je daarom aan de spelregels en spreek elkaar hier, indien nodig, op aan. Volledigheidshalve zijn de complete 
gebruiksovereenkomsten bijgevoegd. 
 



 
Waardig afscheid Richard Benneker en Martijn Evers  
12 oktober 2010 
Gezien de agenda zag het er al niet naar uit dat de vergadering lang zou duren, maar niet verwacht werd dat voorzitter Erik 
Heuver al binnen een uur de bijeenkomst kon sluiten. En daar was niks mis mee. Het afgelopen jaar is goed geweest en de 
toekomst is wellicht wat onzeker, maar lijkt redelijk. De meeste tijd werd terecht besteed aan het nemen van afscheid van ruim 
20 jaar bestuurservaring: Richard Benneker en Martijn Evers. Het was een waardig afscheid met veel mooie woorden. Nieuw in 
het bestuur zijn Stefan Scholten (als voorzitter van het jeugdbestuur), Ewald Wennemers (penningmeester) en Bas Kolkman 
(secretaris). 
Obligaties  
Tijdens de vergadering werden zoals gebruikelijk de uitgelote obligaties bekend gemaakt. Nou ja, uitgeloot was het niet meer, 
want het was de laatste keer dat obligaties betaalbaar werden gesteld. Nu gaat het dus om alles wat er na vorig jaar nog lag: 

Serie A: nr. 6 (fl 1000,-) 
Serie C: nr. 7 en 46  (fl  500,-) 

Serie B: nr.  129-140-142-160-180 (fl 100,-) 
De uitgelote obligaties zijn betaalbaar bij de penningmeester van de voetbalvereniging ‘De Zweef’. 
  

  
Voorzitter Erik Heuver begon de vergadering met een aantal 
mededelingen. Hij dankte de heren Gerrit Verschoor en Dennis 
Blankhorst voor het werk voor een vernieuwde bar. De fanshop voldoet 
aan de verwachtingen; vooral ook omdat via de webshop kan worden 
besteld. Uiteraard werd het grote succes van het 90-jarig bestaan 
(feestweek en FC Twente) herdacht. 
  
Kunstgras 
De voorzitter maakte melding van het oprichten van een commissie die 
zich bezig gaat houden met de (mogelijke) aanleg van kunstgras op ons 
sportpark. De gemeente heeft voorlopig geen geld, maar dat wil niet 
zeggen dat er niets kan. 
  
Er was echter maar één punt dat zorgen baarde en dat is de gesloten 
keuken op zaterdagmiddag. Er is geen personeel en dat is een stuk 
omzetverlies. Erik Heuver riep mensen op om met kandidaten te komen. 
  
Financien 
Martijn Evers gaf zoals gebruikelijk een overzicht van de financiën. De 
vereniging heeft het afgelopen seizoen vooral goed gedraaid door de 
feestweek en FC Twente. Desondanks ziet het perspectief voor de 

komende jaren er niet slecht uit. Dit even los van ontwikkelingen die nog niet duidelijk zijn. Denk daarbij aan de economische 
crisis die nog steeds voort duurt. 
  



Afscheid 

 
Daarna werd afscheid genomen van Richard 
Benneker (12 jaar secretaris) en Martijn Evers 
(8 jaar penningmeester). Erik Heuver prees 
beide mannen voor hun inzet; ieder op het 
eigen terrein. Er waren bloemen en een 
dinerbon. 
  

Richard Benneker vertelde dat hij in al die 
jaren heel veel heeft meegemaakt. Van de 
euforie van een kampioenschap tot 
slapeloze nachten door financiële 
problemen. Hij herhaalde wat hij ook al in 
de GOAL zei, namelijk dat hij vindt dat 
jeugdigen een paar jaar wat voor hun club 
moeten doen. Verder wees hij erop dat De 
Zweef binnen de gemeente hoog staat 
aangeschreven. Kritisch, maar deskundig. 
Dat moeten we zo houden. Hij zei trots te 
zijn op een club met een zo jong bestuur 
als nu. Dat zie je nergens anders. 
  
Een duidelijk geëmotioneerde Martijn 
Evers maakte ook melding van een 
moeizame start door de financiële 
perikelen. Nu gaat het goed, maar we 
zullen een "broekriemvereniging" blijven. 
Martijn gaf aan de 8 jaar in het bestuur 
niet te hebben willen missen: "Ik heb er 
heel veel van geleerd en er ook in mijn 
werk voordeel van". 
  
Hij dankte alle leden en Vriendenkring 
voor de steun in de moeilijke tijden ("dan 
staan jullie er allemaal"). Zijn boodschap 
was dat de vereniging moet blijven 
denken in kansen en mogelijkheden. Je 
neemt veel beslissingen en soms gaat er 
wat fout. Dat is dan maar zo en hoort erbij. 
  



Richard en Martijn hadden bedacht om de vereniging iets tastbaars na te laten en kwamen met een levensgrote collage met  
 
foto's uit 90 jaar De Zweef. Een mooie aanwinst voor de bestuurskamer. Beide heren zijn voor de vereniging niet "verloren"; 
Richard Benneker gaat de leden-administratie doen en Martijn Evers 

blijft intensief 
betrokken bij de 
sponsoring. Het 
feit dat Richard 
de leden-
administratie gaat 
doen, betekent 
dat ook afscheid 
is genomen van 
Sinus 
Wennemers, die 
deze klus bleef 
doen toen hij zes 
jaar geleden uit 
het bestuur 
stapte. 

  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Richard Benneker nieuwe ledenadministrateur  

10 juli 2010 
Na jaren goed werk heeft Sinus Wennemers besloten te stoppen met de ledenadministratie. Met ingang 
van 1 september wordt zijn werk overgenomen door Richard Benneker, nu nog secretaris. Met die laatste 
job stopt hij na elf jaar. Nadere mededelingen over e-mailadres e.d. volgen later. 
 
 
 
 
 

 
René Kok overleden 
22 april 2010 
Na een lange ziekte is op woensdagavond 21 april René Kok overleden. Toch nog onverwacht. In René verliezen we een actief 
lid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari werd hij  benoemd tot lid van verdiensten van De Zweef. Reden hiervoor het feit 
dat hij 10,5 jaar deel uitmaakt van het bestuur van de Vriendenkring; de supportersclub van onze voetbalvereniging. Voorzitter 
Dennis Blankhorst van de Vriendenkring sprak toen zijn waardering uit voor de grote inzet van René. “Het was René nooit te 
veel om energie te steken in activiteiten van de Vriendenkring”. Als voorbeeld hiervan noemde hij het feit dat hij uit de 
nachtploeg direct doorging naar het clubgebouw om de broodjes te smeren voor de dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag. 
René was de bedenker van de mannenbingo, die is uitgegroeid tot een waar evenement.  Ondanks zijn  ziekte bleef hij 
optimistisch en zonderde hij zich niet af. Als hij even kon was hij aanwezig, zoals bij het carnaval. Helaas kan dat niet meer. 
Moge hij rusten in vrede. 
 
René Kok lid van verdiensten 
03 januari 2010 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is René Kok benoemd tot lid van verdiensten van De Zweef. Reden hiervoor het feit dat hij 10,5 
jaar deel uitmaakt van het bestuur van de Vriendenkring; de supportersclub van onze voetbalvereniging. Voorzitter Dennis 
Blankhorst van de Vriendenkring sprak zijn waardering uit voor de grote inzet van René. 
“Het was René nooit te veel om energie te steken in activiteiten van de Vriendenkring”. Als voorbeeld hiervan noemde hij het feit 
dat René uit de nachtploeg direct doorging naar het clubgebouw om de broodjes te smeren voor de dauwtrapfietstocht op 
Hemelvaartsdag. René was de bedenker van de mannenbingo, die is uitgegroeid tot een waar evenement.  
René kon helaas niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, omdat hij ziek is. De aanwezigen onderstreepten het voorstel voor 
benoeming tot lid van verdiensten met een daverend applaus. 
 
Jan-Pieter van Vree vrijwilliger van 2009 
03 januari 2010 

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie is oud-voorzitter Jan-Pieter van Vree uitgeroepen tot vrijwilliger 
van het jaar 2009. Zo kreeg hij een beetje een koekje van eigen deeg, want onder zijn voorzitterschap is 
deze eretitel in het leven geroepen in het kader van het vrijwilligersbeleid. 
Voorzitter Erik Heuver noemde als reden voor deze onderscheiding het feit dat Jan-Pieter tijdens zijn 
bestuurslidmaatschap en nog steeds een stuk van de verenigings-PR voor z’n rekening nam en neemt, 
deels verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de zeer actuele voetbalclubwebsite, optreedt als 
fotograaf binnen de vereniging, verslagen van het eerste elftal schrijft en adviseur is van het bestuur over 
zaken met betrekking tot de gemeente. 

  
25 jubilarissen gehuldigd 
03 januari 2010 



Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 
januari werden maar liefst 25 
jubilarissen gehuldigd. Voorzitter 
Erik Heuver was druk met het 
uitreiken van de bijbehorende 
bloemen. Langstzittende leden dit 
jaar: Herman Euren (rechts) en 
Theo Alferink (links dus). 
 
 
 

 
 

 
 

Voor 25 jaar lidmaatschap werden door voorzitter Erik Heuver in de bloemetjes gezet: Ramon Engbers, Mark Verschoor, Jeroen 
Woesthuis. Patrick Evers, Wilfried Krukkert, Ivo Kogelman, Patrick Giezen, Henny Lucassen, Leo Steur en Menno Hegeman. 
 



 
 

40 jaar lid van De Zweef zijn: Wim van Hoff, Gerrit Oude Roelink, Barry Hoonhorst, Jos Legtenberg, Charles Rozendal, Paul 
Morsink, Henk Voortman, Gerard Woesthuis, Jan Bruggeman, Gerrit ten Dam, Gerrit Verschoor, Bertho Broens en Jan 
Nijenhuis. De halve eeuw werd vol gemaakt door Herman Euren (nog steeds actief speler) en Theo Alferink. 
 

2009 
 
Philip Agteres nieuwe trainer De Zweef  
01 december 2009 

Binnen een week na het aangekondigde vertrek van Henry Kuipers bij De Zweef heeft de club een nieuwe 
hoofdtrainer gevonden die met ingang van het nieuwe seizoen de selectie onder zijn hoede gaat nemen. Het 
is Philip Agteres (links), nu nog de trainer van Blauw Wit in Holten (zaterdag 4e klasse). Met Agteres komt ook 
Serkan Karaali (rechts) als assistent-trainer. Karaali is nu ook assistent bij Agteres. 
Philip Agteres (32) uit Wierden is een jonge trainer met toch al heel wat (voetbal) ervaring. Hij is zijn 
voetballoopbaan begonnen bij Excelsior’31 waar hij zijn hele jeugd heeft doorgebracht. Na twee jaar in het 
eerste onder Michel Jansen te hebben gespeeld, vertrok hij naar SVZW waarmee hij twee keer kampioen 
werd (promotie naar de hoofdklasse). Door een zware knieblessure moest Agteres noodgedwongen stoppen 
en rolde hij het trainersvak in. In zijn trainersloopbaan was hij assistent-trainer bij Enter Vooruit, waar hij ook 
tijdelijk het hoofdtrainerschap waarnam. Ook bij Colmschate was hij assistent. Bij deze club werkte hij samen 

met Dennis Demmers, een toptrainer in het amateurvoetbal. Momenteel is Philip Agteres hoofdtrainer bij Blauw Wit in Holten 
(4e klasse E zaterdag). Serkan Karaali (35) is een bekende uit het amateurvoetbal. Ook hij begon zijn voetballoopbaan in 
Rijssen. Eerst bij Sportclub Rijssen en later speelde hij tot zijn 15e bij Excelsior’31. Karaali werd ontdekt door Heracles waar hij 
de jeugd verder heeft doorlopen. Na twee jaar in het tweede te hebben gespeeld, kwam hij uiteindelijk ook een jaar uit in de 
hoofdmacht.   
Na vijf jaar wederom bij Excelsior’31 in het eerste te hebben gespeeld, kwam Serkan ook bij “De Zwaluwen” terecht waar ook hij 
twee keer kampioen werd. Zijn voetballoopbaan heeft hij afgesloten bij Colmschate waarna hij met Philip Agteres naar Blauw 
Wit vertrok en daar assistent-trainer werd. 
 
Fusie SVVN en Des tot topclub Nijverdal?  
03 juli 2009 
In het doorgaans goed-ingelichte weekblad De Roskam staat het opmerkelijke (??) bericht dat in het geheim door DES en 
SVVN gewerkt wordt aan een fusie. Dat past heel goed in de gedachte dat er mogelijk andere plannen zijn voor sportpark Groot 
Lochter en de herindeling van sportpark Gagelman, die momenteel bij de gemeente aan de orde is. 
De Roskam meldt: 
Nijverdal- In de boezem van de traditieverenigingen SVVN en DES wordt na gedacht over een fusie van beide voetbalclubs. 
Sport vereniging Volharding Nijverdal en Door Eendracht Sterk zouden samen anderhalve eeuw bestaan, maar belangrijker is 
dat er een vereniging ontstaat met zo’n dertienhonderd leden. 
Van beide clubs zijn twee iconen bezig met de voorbereidingen: Metcher en Imhof van SVVN en Van Keulen en Freie van DES. 
Ze hebben alle vier ruime (bestuurlijke) ervaring bij hun vereniging en genieten gezag bij de achterban. 
Het is niet, verklaart Metcher als hem daarnaar wordt gevraagd, de bedoeling iets te forceren; de leden krijgen alle gelegenheid 
hun zegje te doen. 
Pé Metcher en Joop van Keulen vinden dat de nieuwe club in een florerend en groeiend dorp als Nijverdal een grote toekomst 
heeft. Los van elkaar komen de verenigingen niet verder dan de derde en af en toe de tweede klasse, maar bij elkaar zou een 
geheide eersteklasser of hoofdklasse en wellicht in de toekomst topklasser ontstaan. 



De opmars van de fusieclub in het moederdorp Hellendoorn staaft volgens Metcher deze redenering. Een ander punt is de 
bouw van voorzieningen en het aantrekken van gekwalificeerde kaderleden en vrijwilligers. 
Tenslotte speelt, op de achtergrond mee dat de gemeente en het Waterschap het sportpark Groot Lochter (waar SVVN nu nog 
speelt) begeren voor woningbouw respectievelijk de aanleg van waternatuur. 
 
De Zweef stapt uit HVC 
02 juli 2009 
De Zweef is met onmiddellijke ingang uit de federatie van Hellendoornse Voetbal Clubs (HVC) gestapt. De club mist een open 
communicatie en onderling vertrouwen. Besloten is om met ingang van 1 juli 2009 uit de HVC te stappen en heeft dat aan de 
federatie meegedeeld.   
  
 Voetbalclub mist ‘open communicatie en onderling vertrouwen’. 
(TCTubantia 4-7-2009) 
NIJVERDAL – De Nijverdalse voetbalvereniging De Zweef is met onmiddellijke ingang uit de federatie van Hellendoornse 
Voetbal Clubs ( HVC) gestapt. De club stelt open communicatie en onderling vertrouwen te missen. „De meerwaarde van 
deelname in de HVC is voor ons niet meer aantoonbaar. We missen binnen de HVC de gemeenschappelijkheid en het geza-
menlijk optreden”, legt secretaris Richard Benneker uit. 
De secretaris legt uit dat dit gevoel al een tijdje binnen De Zweef bestond. Ingaan op specifieke redenen voor het verlaten van 
de federatie wil hij niet. „Ik heb geen zin om voorbeelden te geven. Laten we het er op houden dat we zijn vertrokken om het 
algemene beeld dat bij ons was ontstaan.” 
Eerder haalde voorzitter Erik Heuver in het verenigingsblad van De Zweef al uit naar andere clubs binnen de gemeente. Er zou 
sprake zijn van verenigingen die spelers zouden ‘ronselen’ bij andere clubs, terwijl hierover binnen de HVC afspraken zijn 
gemaakt. Benneker: „ Of dat een rol gespeeld heeft bij ons vertrek? Nee, ik zou dat een incident willen noemen, iets wat 
mogelijk wel bijgedragen heeft aan de keuze om de HVC te verlaten. Het is echter zeker niet de hoofdreden geweest.” 
Benneker zegt nog geen zicht te hebben op de consequenties van de actie. „Ook zonder de HVC kunnen we ons goed 
vertegenwoordigen. De contacten met partijen als de KNVB en gemeente zijn prima. We gaan ervan uit dat onze goede relatie 
met de gemeente zo blijft.” 
Secretaris Ben Reede van de HVC is verrast door de keuze van De Zweef om uit de federatie te stappen. „Het HVC-bestuur is 
geschrokken door de actie. Wij komen binnenkort bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. We hebben nog geen idee 
hoe de andere verenigingen binnen de HVC op het beslissing van De Zweef zullen reageren.” 
Reede vindt de actie ‘vreemd en onverstandig’. „De club heeft zijn beslissing om de HVC te verlaten via mail kenbaar gemaakt. 
Dat is vreemd, zoiets doe je toch in een gesprek, lijkt me. Daarnaast hebben we als voetbalclubs in de gemeente nog veel te 
doen en staat er ons de komende tijd nog veel te wachten. Denk bijvoorbeeld maar aan de komst van kunstgras. Nu uitstappen 
lijkt me onverstandig.” 
 
Bertus Broekhof overleden 
13 juni 2009 
Na een lange ziekte, die hij niet kon overwinnen, is Bertus Broekhof op zaterdag 13 juni overleden. Meer 
dan 40 jaar was hij actief voor onze vereniging totdat bij hem kanker werd geconstateerd. Hoewel het er in 
eerste instantie naar uitzag dat hij de chemokuren en bestralingen goed was doorgekomen en de ziekte 
bijna weg was, was het elders in zijn lichaam geslopen en was genezing uitgesloten. Vanwege zijn 
verdiensten voor De Zweef werd hij vorig jaar koninklijk onderscheiden.  
Voorafgaand aan het mixtoernooi hield voorzitter Erik Heuver een korte toespraak ter nagedachtenis en 
werd 1 minuut stilte in acht genomen. 



In die laatste maanden probeerde Bertus te genieten waar hij nog 
kon. Hij ging dagjes uit en zoveel mogelijk naar De Zweef. Hij 
bezocht wedstrijden van de jeugd en senioren. Hij was blij en 
verguld dat hij het startschot mocht lossen voor de sponsorloop. 
Toen al was aan hem te zien dat het niet goed ging. Zoals 
bekend: meer dan 40 jaar was Bertus (“Pupillen-Bats”) actief voor 
de jeugd van De Zweef. Als leider, trainer, (mede)organisator van 
kampen, reisjes, Kas Woudsmatoernooi. Was elke zaterdag en 
veel doordeweekse avonden aanwezig in het 
wedstrijdsecretariaat van de jeugd. Zo’n 25 jaar deed hij dat 
samen met Gerard Cents. 

 
Voetballen op zaterdag???? 
17 april 2009 
Een paar jaar geleden bleek uit een onderzoek dat er wellicht 
belangstelling is te voetballen op zaterdag. Bij De Zweef wel te 
verstaan; wij winnen geen zieltjes voor de buren. Het gaat om 
recreatievoetbal. Bij voldoende belangstelling wordt overwogen 
om een seniorenelftal in te schrijven voor de zaterdagcompetitie. 
Interesse? Stuur een e-mail 
naar johanevers@planet.nl.  Je wordt vervolgens op de hoogte 
gehouden. 
 
Voorlopig geen kunstgras....  
14 januari 2009 
Behalve op de Voordam en bij Hulsen komt er voorlopig geen 
kunstgras op sportparken in de gemeente Hellendoorn. Er ligt 
een rapport waarin staat dat kunstgras duurder is dan natuurgras. 
Vooral daarom hebben burgemeester en wethouders besloten 
dat de aanleg van kunstgras geen prioriteit heeft. Jammer dat we 

niet in Wierden wonen.... 
In de TC/Tubantia staat het een en ander te lezen over de bevindingen van de gemeente. 
 
Zweef grossiert opnieuw in jubilarissen  
04 januari 2009 
Voetbalvereniging De Zweef grossiert net als vorig jaar in jubilarissen. Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie zette voorzitter 
Erik Heuver maart liefst 29 mensen in het zonnetje wegens langdurig lidmaatschap. Drie leden werden gehuldigd wegens het 
60-jarig lidmaatschap: Antoon Middelkamp, Johan Kok en Gerard Hilberink. Drie "diehards" die alledrie nog steeds als 
vrijwilliger voor De Zweef actief zijn. Schitterend toch? 
Opvallend is dat van deze drie allemaal nog actief zijn als vrijwilliger. Middelkamp laat van zich spreken als medewerker van de 
maandagploeg, die de accommodatie onderhoudt, Hilberink draait regelmatig bardienst en Johan Kok is de grote man achter de 
kantine met alles erop en eraan en werd in 2008 Vrijwilliger van het jaar. Het is logisch dat de voorzitter zei trots te zijn op deze 
mannen, die gelden als voorbeeld voor alle leden. 
  
De jubilarissen bij De Zweef 
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25 jaar lid: Johan Smit, Bernhard Asbroek, Nick Dijkstra, Wilfred Verschoor, Johan Legtenberg, Bart van Rhee, Jochem Tijhuis, 
Piet Meenhuis, Andre Spenkeling, Leo Steur, Leon Krukkert, Martin Dijkstra, Jos Legtenberg, Hans Kleine Staarman, Bas 
Kolkman en Wido Ekelenkamp. 
  

Voor het 40-jarig lidmaatschap tekenden: George Damman en Gerard van 
Schooten. Niet aanwezig: Herman Morsink en Tonny Wijnen. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
50 jaar lid: Theo ten Hove, Marinus Verduin, Jan 
Winkels, Sinus Wennemers, Hans ten Hove en 
Antoon Morsink.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenslotte 60 jaar lid: Antoon 
Middelkamp, Johan Kok en Gerard 
Hilberink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Afscheid Wilfried Krukkert uit selectie  
04 januari 2009 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook officieel afscheid genomen van Wilfried Krukkert, die wegens een 
blessure besloot een einde te maken aan zijn actieve voetbalcarrière. Zo’n 10 jaar speelde hij in het eerste 
elftal. Als selectiespeler maakte hij de terugval naar de 3e klasse mee. Voorzitter Erik Heuver: “Mede 
dankzij hem is de vrije val gestopt en de weg omhoog gevonden met als hoogtepunt het kampioenschap in 
de 2e klasse en 3 jaren bikkelen in de 1e klasse. 
“Als trouwe hardwerkende verdediger stond Wilfried zijn mannetje. Zijn spel was gericht op het 
uitschakelen van de tegenstander en dat was zijn sterke punt. Zijn manier van spelen is ook een van de 
redenen dat blessureleed is opgetreden. Stevig en driest in de duels en op willen lossen wat anderen in het 
veld wel eens lieten liggen”, vertelde Heuver. 

“Wilfried was een prettige persoonlijkheid om in de groep te hebben. Sociaal en kritisch tegelijk zowel naar medespelers als 
begeleiding. Hield de groep bij elkaar. Was hard voor zichzelf maar ook  eiste hij maximale inzet en beleving van zijn 
medespelers. Al met al is het jammer dat het voor hem zo is gelopen en dat een zelf gekozen moment van beëindiging van zijn 
carrière niet is gekomen”. 
Door een slepende blessure kon hij een lange tijd niet spelen, maar probeerde het ruim een jaar geleden opnieuw. Helaas lukte 
dat niet en besloot hij definitief een punt te zetten achter zijn actieve periode. Voor zijn inzet werd Wilfried beloond met bloemen 
en een passend geschenk. 
 
Leo Geurtse Vrijwilliger van het jaar 2008  
04 januari 2009 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is 
Leo Geurtse uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar 2008. 
Voorzitter Erik Heuver zei het zo: 
“De vrijwilliger van het jaar is een 
man die zijn sporen binnen de 
vereniging al lang en breed heeft 
verdiend, getuige zijn eerdere 
benoeming als erelid van De 
Zweef. In veel gevallen neemt het 
vrijwilligerswerk voor de club dan 
af, meestal veroorzaakt door het 
leeftijdaspect. In dit geval niet. 
Integendeel zelfs. 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
Als we het hebben over zijn verdienste voor de club dan bedoelen we niet zijn voetbalcarrière. Zijn verdiensten liggen op een 

ander vlak. Hij houdt zich bezig 
met het programmablad bij de 
thuiswedstrijden van het eerste, 
zorgt ook voor de sponsor van de 
wedstrijdbal, houdt zich bezig met 
de raambiljetten van de 
thuiswedstrijden en is actief bij de 
maandagploeg. 
  

  
  
Zeg niet tegen hem dat hij bij de 
maandagmiddagploeg zit want 
dan heb je ruzie. Het liefst begint 
hij namelijk al om 9.00 uur. Hij 
draait bardienst en is ook gestrikt 
voor de nieuwe 
sponsorcommissie, dus hij gaat 
nog meer betekenen voor de club 
dan hij nu al doet. Verder is nhij lid 
van de PR-commissie. Tenslotte is 
hij ook nog eens de Godfather van 
de bewaargoal”. 



Een meer dan verdiend daverend 
applaus, een oorkonde, bloemen 
en een geschenk waren er voor 
Leo. Nogmaals: meer dan 
verdiend. 
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Erik Heuver nieuwe voorzitter  
04 november 2008 

Erik Heuver is in de 
ledenvergadering op maandag 3 
november met algemene stemmen 
gekozen tot nieuwe voorzitter van 
De Zweef. Erik was vorig jaar al 
benaderd voor deze functie, maar 
had ervoor gekozen eerst eens 
een jaar in het bestuur mee te 
draaien. Vanaf nu is hij dus de 
preses van onze vereniging. 
In zijn “maiden-speech” vertelde hij 
onder meer: “Ik ben 35 jaar lid van 
deze club. De afgelopen 25 jaar bij 
de senioren doorgebracht. Diverse 
jaren in de seniorencommissie 
gezeten. Leider geweest bij het 
huidige 7e. Onze oudste zoon 
voetbalt nu voor het 7e jaar bij De 
Zweef. In die periode jeugdleider 
en trainer geweest. Veel 
wedstrijden gezien en gepraat met 
ouders, trainers en coördinatoren 
en ook veelvuldig gesproken met 
andere mensen die bepaalde 
functies hebben binnen de club. 
Daarom wel een goed beeld van 

wat er binnen de vereniging leeft, welke dingen goed lopen en welke zaken aandacht nodig hebben”. 
  
Eerste speerpunt: aflossen van leningen 
Ook ging hij in op wat hij met het nieuwe bestuur wil bereiken. De aflossing van leningen in het kader van de verbouwing en de 
uitbreiding en de daarmee gepaard gaande rente die wordt betaald zorgen voor een behoorlijk last op de begroting. Het bestuur 
wil hier zo gauw mogelijk van af. Het eerste speerpunt zal dan ook zijn om de club nog meer financieel gezond te krijgen, en dat 
gaat lukken. Het streven is er op gericht om in 2012 alle schulden te hebben afgelost. We hebben de wind momenteel in de 
zeilen. Dit is terug te vinden in de prestaties op voetbalgebied maar ook financieel gaat het weer wat beter. 
  
 



 
Tweede speerpunt: meer inkomsten genereren  
Aangezien de lasten jaarlijks stijgen zullen we meer inkomsten moeten genereren om de begroting sluitend te houden. Dit zal 
het tweede speerpunt worden. Het bestuur denkt daarbij aan meer activiteiten, meer mensen in het clubgebouw en meer 
inkomsten daaruit. Maar de grote winst moet komen uit sponsoring. We zijn bezig met een nieuwe slagvaardige 
sponsorcommissie die op korte termijn operationeel zal worden. Het streven van deze commissie zal zijn dat er de eerste jaren 
gemiddeld elke maand één nieuw lid bijgeschreven kan worden in Business Support. Daarnaast zal de nieuwe 
sponsorcommissie ook hard blijven werken aan de goede relatie die er is met de huidige sponsoren. 
  
Derde speerpunt: Verbeteren van de communicatie  
Het derde speerpunt zal liggen in de verbetering van de communicatie en het nemen van verantwoordelijkheden. Er gaat vaak 
wat mis omdat er niet of niet duidelijk gecommuniceerd wordt. Dat is jammer want vaak gaat het nergens over en kan een 
probleem simpel verholpen worden. 
Erik Heuver: “De vereniging bestaat uit allerlei commissies. Het bestuur ondersteunt dit en geeft 
commissies  verantwoordelijkheid. Daarentegen verwacht het bestuur ook dat de commissies die verantwoordelijkheid nemen. 
Wij hebben hier recentelijk in het bestuur nog over gesproken en het standpunt in deze is heel helder. Vrijwillig is voor ons niet 
vrijblijvend. Wanneer je je hebt opgegeven voor een bepaalde functie dan horen daar verplichtingen bij. Ben je niet in staat om 
deze verplichtingen uit te voeren geef dit dan tijdig aan zodat andere vrijwilligers zich niet storen aan jouw functioneren met het 
risico dat een goede vrijwilliger bedankt en we met de minder functionerende opgescheept blijven”. 
“Als zo’n situatie zich voordoet bij jou in een commissie, spreek deze persoon er op aan. Wellicht kan er iets bijgestuurd worden 
waardoor alles weer in harmonie functioneert. Lukt dit niet, neem dan het besluit om afscheid te nemen van zo’n persoon, loop 
met elkaar een stapje harder en zorg voor een vervanger. Zo hou je plezier in je werk voor de club. En zoals al eerder gezegd, 
samen moet je het doen”, aldus de nieuwe voorzitter. 
  
Vierde speerpunt: investeren in technisch kader  
Het vierde speerpunt zal zijn dat we ons technisch kader minimaal op dit niveau willen houden. Wellicht moet er een uitbreiding 
van gediplomeerde en of betaalde jeugdtrainers komen om onze jeugd van de juiste oefenstof te voorzien en groei te 
waarborgen. Er komt weer een groot aantal voetballertjes aan. Heb je ze al gezien op zaterdagmorgen? Onze bloeiende F 
league? Het is beslist de moeite waard op zaterdagmorgen eens langs te komen. Het is een fantastisch gezicht. 
  
Vijfde speerpunt: meer structuur 
Het laatste speerpunt betreft onze slogan: De Zweef, de leukste vereniging van Nijverdal. Zal dat echt zo zijn? Voor ons 
allemaal hier aanwezig wel. Bij andere verenigingen binnen Nijverdal denken ze daar vast anders over. Laten we zorgen dat 
niemand er om heen kan dat we de leukste club van Nijverdal zijn. Hier ligt een mooie taak voor de activiteitencommissie en De 
Vriendenkring. Wij gaan binnenkort de structuur van de vereniging opnieuw bekijken en ook een nieuwe taakverdeling binnen 
het bestuur maken. Er komen vaste aanspreekpunten, doelstellingen worden opnieuw geformuleerd Er komen afspraken met 
de verschillende geledingen en het gevoerde beleid wordt ook geëvalueerd. Daarnaast willen we niet alleen de leukste maar 
ook de beste vereniging zijn. Trots dat je kunt zeggen dat je lid van De Zweef bent. 
FC Twente   
Tot slot deelde Erik nog mee dat de club bezig is om in het kader van het 90-jarig bestaan (dat overigens niet gevierd gaat 
worden) met het eerste een wedstrijd te gaan spelen tegen FC Twente. 
 
De Zweef neemt afscheid van vijf bestuursleden en notuliste  
04 november 2008 

Tijdens de ledenvergadering op 3 november 2008 is afscheid genomen van Jan-Pieter van Vree als 
voorzitter van de Zweef. Hij wordt opgevolgd door Erik Heuver. In diens toespraak tot de scheidend 
voorzitter noemde hij Van Vree een gedreven man die heel veel tijd aan de vereniging heeft besteed en hij 
betoonde zijn respect voor de manier waarop hij de club de afgelopen zeven jaren heeft geleid. In de 
vergadering werd verder afscheid genomen van vier andere bestuursleden en de notuliste. 
Jan-Pieter zelf daagde het nieuwe bestuur uit bezig te blijven. De professionele uitstraling behouden en 
versterken. Kijk bv, naar de onlangs begonnen F-league. Verder blijven gaan met het vergaren van 
inkomstenbronnen; ook buiten sponsoring. In de gaten blijven houden van nieuwe ontwikkelingen, zoals de 
groei van het zaterdagvoetbal. Ook: acties om de jeugd te behouden, met het eerste minimaal; te spelen in 
de tweede klasse en klassebehoud voor het tweede in de reserve-hoofdklasse. 

De scheidende voorzitter noemde De Zweef een full continue bedrijf, dat echter niet gerund kan worden als een bedrijf, omdat 
je te maken hebt met bijna 300 vrijwilligers. Zonder deze groep mensen zou er geen club meer zijn. Vandaar ook zijn grote dank 
jegens hen. 
In zijn afscheidstoespraak ging Jan-Pieter kort in op mogelijke ontwikkelingen binnen de sport in de gemeente. De fusie van 
Nijverdal en Eversberg, De behoefte aan kunstgras. Mogelijke bezuinigingen in de sport. Het ontwikkelen van een visie op 
sportpark Gagelman. Hier hoeft De Zweef niet bang voor te zijn. Er liggen kansen. Ook voor de gemeente overigens als men de 
durf zou hebben zaken anders te bekijken. 
Wat hem heeft ontroerd bij De Zweef is de manier waarop de club reageert als er wat aan de hand is. Hij noemde als voorbeeld 
de unanieme steun voor maatregelen toen het financieel niet zo goed ging. Maar dat niet alleen; ook als er wat is op het 
persoonlijke vlak is het allen voor één: De grote schare Zwevers die komt opdraven bij lief en leed. Aan de ene kant grote 
opkomst bij de playbackshow of een ander feest en aan de andere kant een grote opkomst als bv. iemand is overleden. “De 
bereidheid om met elkaar de schouders eronder te zetten; wat het ook is. Dat is mooi”, aldus Van Vree, die voor de vereniging 
overigens behouden blijft als voorzitter van de PR-commissie. 
Als afscheidscadeau aan de vereniging bood hij 7 vergrotingen aan van mooie voetbalmomenten bij de jeugd en het eerste 
elftal. 
 



  
 

 
 
 

Behalve van Jan-Pieter van Vree werd in 
de ledenvergadering van De Zweef op 3 
november ook afscheid genomen van vier 
andere bestuursleden en de notulist. De 
scheidende voorzitter sprak deze mensen 
toe. 
Aan Gerrit Oude Roelink is heel wat 
getrokken eer hij “ja” zei op de vraag of hij 
bestuurslid wilde worden, maar nadat hij 
stopte met werken, trad hij toe tot het 
bestuur. Als bestuurslid heeft hij drie jaar 
volgemaakt en besloten er een punt achter 
te zetten. Dat is jammer voor De Zweef. 
Drie jaar is kort, maar in die drie jaar heeft 
Oude Roelink werk verzet waar een ander 
een jaar of zes voor nodig zou hebben 
gehad. Hij heeft mede vormgegeven aan 
het beleidsplan en –en dat is veel 
belangrijker- een heel stuk uitvoering voor 
je rekening genomen: mensen benaderen 
voor nieuwe commissies, begeleiden en 
stimuleren. 



Daarnaast heeft hij het technisch beleid opgepakt 
en gewerkt in de richting van een nieuwe 
structuur, waarbij een technische commissie in het 
leven wordt geroepen. Een goede ontwikkeling. 
  
 
Johan ten Bok heeft binnen De Zweef een hele 
staat van dienst achter de rug. De eerste jaren 
vooral wat op de achtergrond, maar wel volop 
actief, zijn sterke punten benuttend: Praten met 
mensen; zaken regelen. Problemen oplossen, 
ouders werven voor klussen binnen de vereniging. 
Een graag gezien man. 
Hij volgde Jan Winkels op als voorzitter van het 
jeugdbestuur van De Zweef en namens de jeugd 
trad hij toe tot het hoofdbestuur. Door ziekte en 
herstel was hij genoodzaakt een stap terug te 
doen. Sinds een paar weken heeft hij voorzichtig 
de draad weer opgepakt en binnen de 
jeugdafdeling weer klussen op zich genomen. 
  
Niek van Rhee kwam in het bestuur omdat de 
vereniging op zoek was naar iemand die binnen 
de sponsoring een stuk inkoop voor z’n rekening 
zou kunnen nemen. Nieks faam was hem al vooruit gesneld en 
dat heeft hij ook waargemaakt. Hij was vooral een “doener” in 
het veld. Iemand die scherp onderhandelde en inkocht. Die 
zorgde voor eenheid in aanschaf en een goede verdeling 
tussen sponsors. Onder meer het aanstaande vaderschap was 
een reden om als bestuurslid te stoppen, maar zei ja op de 
vraag of je de inkoop wilde blijven doen. 

  
Wouter Kok meldde zichzelf zes jaar geleden aan als 
bestuurslid in een van de onderzoeken die De Zweef de 
afgelopen jaren onder de leden hielden. Dat was heel 
bijzonder. Zijn werk (ook in de avonduren) is te veel om 
voldoende tijd voor De Zweef over te houden. Binnen het 
bestuur heeft hij in eerste instantie het vrijwilligersbeleid vorm 
gegeven. Verder maakte hij het functie boek en was 
verantwoordelijk voor de ontruimingsplannen en een risico-
inventarisatie. Tenslotte heeft hij samen met de dames 
Kolkman en Rozendal de barbezetting opnieuw op poten gezet. 
  
 
Rita Scholten was tien jaar de vaste notuliste in het bestuur 
voor het verslag van de tweewekelijkse bestuursvergaderingen 
gemaakt. Daarnaast zorg gedragen voor de verslagen van de 
ledenvergaderingen. Na tien jaar was het voor haar genoeg. 
Van Vree bedankte haar voor de inzet en het vertrouwen, want 
ondanks dat ze geen echt bestuurslid was, kreeg ze alle mails 
die tussen de bestuursleden werden uitgewisseld.  dat het kan. Rita, voor al die jaren trouwe dienst en prima verslagen. 



 
Voor alle scheidende bestuursleden waren er bloemen en een dinerbon. Voor het nieuwe bestuur, dat nu definitief is aangevuld 
met de heren Hugo Kok, Bas Kolkman en Charles Rozendal ligt genoeg werk te wachten…… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koninkli jke onderscheiding Bertus Broekhof  

25 april 2008 
Bertus Broekhof (u allen welbekend) heeft op 
vrijdag 25 april een koninklijke onderscheiding 
ontvangen vanwege het feit dat hij al meer 
dan 40 jaar als vrijwilliger actief is bij en voor 
De Zweef en met name de jeugd. De uitreiking 
vond plaats in het gemeentehuis ter 
gelegenheid van de jaarlijkse ”lintjesregen”. 
Tijdens zijn toespraak wees burgemeester 
Van Overbeeke op de vele verdiensten van 
Bertus voor de vereniging. Geen grootse 
prestaties, maar juist heel veel kleine dingen. 

Kleine dingen die met elkaar één reusactige prestatie zijn. Kleine 
dingen ook die per se noodzakelijk zijn om de club draaiende te 
houden. Als je dat meer dan 40 jaar doet, krijg je een lintje. En dat 
was meer dan terecht. 
Ter ere van de kersverse decorandus was er aan het einde van de 
middag een receptie in het clubgebouw. Dat was een gezellig 
gebeuren, waarbij naast Zwevers ook familie, buren en kennissen 
verschenen. 
Eerder is in clubblad GOAL een uitgebreid interview met 
Bertus gepubliceerd. Wie het naadje van de kous wil weten kan het interview nalezen. 
In een korte toespraak vertelde voorzitter Jan-Pieter van Vree waarom het ebstuur voor hem een onderscheiding had 
aangevraagd: 
Bertus is niet alleen een aardige vent. Bertus is ook verrekte slim. Zo slim dat hij zaken aan elkaar knoopte en eigenlijk al wist 
dat hij onderscheiden zou worden. Vorig jaar een interview voor de GOAL en laatst zo stiekem aan hem vragen “waar woont je 
dochter eigenlijk?” Bertus knoopte deze zaken aan elkaar en begon vermoedens te krijgen. Toen broer Willy de afgelopen week 



bij hem kwam met de mededeling: “ik kom vrijdag ook, want ik heb vrij 
genomen van mijn werk, maar meer mag ik niet zeggen van Johan” toen 
wist hij het zeker. Als hij dat al niet wist. 
Maar goed Bertus had zich voorgenomen het spelletje mee te spelen en 
net te doen alsof Jan Winkels onderscheiden zou worden. “He wat 
vreemd”, zei hij bij aankomst bij het gemeentehuis, “mijn familie is er ook”. 
Alsof hij niet wist dat zijn vrouw Agnes de afgelopen nacht bijna geen oog 
had dicht gedaan. 
  
 

  
Dat hoort er allemaal bij. Allemaal bij het feit dat de koningin van mening 
was dat Bertus onderscheiden moest worden. En dat heeft ze vanmorgen 
gedaan. Als er binnen De Zweef iemand is die het verdiend is Bertus dat 
wel. Meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief is bij en voor De Zweef en met 
name de jeugd. Het ging en gaat daarbij niet om grootse prestaties, maar 
juist 
heel 
veel 
kleine 

dingen. Kleine dingen die met elkaar één reusachtige 
prestatie zijn. Kleine dingen ook die per se noodzakelijk zijn 
om de club draaiende te houden. Als je dat meer dan 40 jaar 
doet, krijg je een lintje. 

 
  
Een lintje dat Bertus in al zijn bescheidenheid in ontvangst 
heeft genomen met ergens in zijn  achterhoofd het besef dat 
hij daar zo onderdehand wel recht op had. Terecht. Als je de 
lijst ziet van zaken waarmee Bertus zich heeft bezig 
gehouden. Trainen, leiden, organisatie van activiteiten, 
plakken van pleisters, invullen van wedstrijdformulieren, 
plannen van wedstrijden, organiseren van toernooien. Noem 
het op en Bertus heeft het gedaan. 
  

 
De voetbal betekende en betekent 
heel veel in je leven. Is eigenlijk je 
werk en ook je hobby. In 2001 was 
je samen  met Gerard Cents 
kandidaat als vrijwilliger van het 
jaar bij de gemeente. Dat is 
peanuts bij wat je vandaag is 
overkomen. 
  
Vele mensen heeft Bertus voorbij 
zien komen. Hele rijen 
bestuursleden in de jeugd en het 
algemeen bestuur. Hij heeft ze 
allemaal overleefd. Hij heeft 
kampioen gezien en degradanten. 
Feest en verdriet meegemaakt. 
Zijn inbreng nog steeds niet weg te 
denken. Want het is Bertus die op 
zaterdagmorgen nog voor zeven 
uur in het clubhuis is om de ketels 
koffie te zetten. Het is Bertus die 
op maandagen de standen 
bijwerkt. Het is Bertus die bij 
doordeweekse dagen de tent runt: 
formulieren klaarleggen en 

opsturen, koffie zetten, bardienst draaien. Zo man is onmisbaar. Bertus bedankt. 
   

 
 



 
 
 
 
 



 
 
Jubilarissen gehuldigd (2008)  
06 januari 2008 
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie werden 17 mensen gehuldigd vanwege een langdurig lidmaatschap. Er was een 
grote groep mensen die 25 jaar lid waren en een persoon 40 jaar. De ere-galerij werd dit jaar gevormd door Harm Galgenbeld 
en Sinus Morsink (beiden 50 jaar lid ) en Rini Siero, Aton Evers en Johannes Souverijn (allen 60 jaar lid). Wegens ziekte kon 
deze laatste niet aanwezig zijn, maar de speld werd hem later uitgereikt.  
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie werden 17 mensen gehuldigd vanwege een langdurig lidmaatschap. Er was een 
grote groep mensen die 25 jaar lid waren en een persoon 40 jaar. De ere-galerij werd dit jaar gevormd door Harm Galgenbeld 
en Sinus Morsink (beiden 50 jaar lid ) en Rini Siero, Aton Evers en Johannes Souverijn (allen 60 jaar lid). Wegens ziekte kon 
deze laatste niet aanwezig zijn, maar de speld werd hem later uitgereikt.  
Wegens het 25 jaar lidmaatschap werden gehuldigd: Rinie Hoogers, Dennis Heetkamp, Raymond ten Hove, Harry Veldhuis, 
Harold Westendorp, Joop Engbers, Michel Luttenberg, Herman Giezen, Bastiaan Kok, Tonny Nijenhuis en Remy Middelkamp. 
Met 69 jaar is Harry Veldhuis het oudst nog actief spelend lid van vereniging. Het gerucht gaat dat hij net zolang door gaat tot hij 
het oudst ooit nog spelend lid in de gemeente Hellendoon is geworden.   
 

  
 

Wegens 40 jaar lidmaatschap: Herman Zwijnenberg. Twee bekende Zwevers werden gehuldigd vanwege het 50-jarig 
lidmaatschap: Sinus Morsink en Harm Galgenbeld. Sinus Morsink heeft zijn sporen binnen De Zweef verdiend; onder meer als 
lid van de Business Club, opgericht om de vereniging financieel te ondersteunen. Harm Galgenbeld is nog steeds actief. Is lid 
van het vergaarteam van het clubblad, zit in de organisatie van het carnaval en verricht de nodige andere klussen.   



  
Drie Zwevers werden in het zonnetje gezet wegens 
het 60-jarig lidmaatschap: Rini Siero en Anton 
Evers. Siero voetbalde jarenlang in het eerste elftal 
en stond daar vaak meer dan z’n mannetje. “Een 
beest in het veld”, zo noemen kenners 
hem.  Jarenlang was hij de vaste schilder in en rond 
het clubgebouw. Bestuurlijk actief in de 
Vriendenkring en de seniorencommissie. Was 
samen met Rits Sterk als Zwarte Piet steun en 
toeverlaat van Sinterklaas Verschoor. Was later in 
het roemruchte 8e elftal een van de animators van 
het maken van een plaat, waarbij hij samen met 
broer Theo de boventoon voerde.  Anton Evers 
(Toone van Marie) was de man waar je vroeger de 
ballen op moest halen voor de wedstrijd of training. 
Beheerde jaren samen met zijn vrouw Marie de 
kantine. Zij zijn daarvoor ook beloond met het 
lidmaatschap van verdienste. Johannes Souverijn 
was heel lang trainer bij pupillen. Deed daarnaast 
andere klussen, zoals de kaartverkoop en hand- 
en spandiensten voor de playbackshow, zoals 's 
morgens vroeg schoonmaken na afloop.  

 
Alle jubilarissen werd door voorzitter Jan-Pieter 
van Vree voorzien van het bijbehorende speldje en 
een mooie bos bloemen. Johannes Souverijn was 
wegens ziekte niet aanwezig. Hij krijgt de speld 
later uitgereikt (zie foto). Daarmee was hij zeer 
verguld. Johannes Souverijn was 21 jaar trainer 
van de jeugd. Heel wat oudere en reeds-gestoipte 
spelers hebben van hem de eerste beginselen van 
het voetbal geleerd. Behalve trainer was Johannes 
nog vaak in de weer voor de vereniging. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007 
 
OZB bli jft; jeugdsubsidie omhoog 
25 juni 2007 
Sportverenigingen moeten ook de komende jaren Onroerende Zaakbelastingen  blijven betalen, maar kunnen met ingang van 
dit jaar al rekenen op extra jeugdsubsidie. Dit heeft de gemeenteraad van Hellendoorn besloten. In een unaniem door de raad 
aangenomen motie geven de partijen het college opdracht een nieuwe jeugdsport subsidieregeling te ontwerpen. Uit eigen zak 
betaalt de raad over 2007 al € 15.000,- om de verenigingen nu al tegemoet te komen. 
In 2005 begon De Zweef met een actie richting plaatselijke politiek om vrijgesteld te worden van het betalen van OZB. De 
overige voetbalclubs, verenigd in de federatie van Hellendoornse Voetbal Clubs (HVC) sloten zich hierbij aan. Bij de 
begrotingsbehandeling in dat jaar was de raad met uitzondering van de CDA-fractie van mening dat het verzoek gehonoreerd 
moest worden. 
In 2006 kwam het college met een uitgebreid voorstel waarin het verzoek van de sportclubs werd afgewezen. De commissie 
Samenlevingsopbouw was het daar in februari dit jaar mee niet eens en besloot tot het houden van een hoorzitting eind mei, 
waarvoor alle sportverenigingen werden uitgenodigd. Tijdens deze hoorzitting verschoof de discussie langzamerhand van “geen 
OZB betalen” naar “meer jeugdsubsidie”. 
Tijdens de raadsvergadering viel de beslissing. In de eerste ronde verklaarden alle partijen het eens te zijn met de heer 
Beintema van het CDA die een motie aankondigde voor uitbreiding van de jeugdsubsidie. Er werd geschorst en na afloop 
daarvan lag er een door alle partijen ondertekende motie op tafel. Dat is iets wat in de Hellendoornse politiek niet vaak wordt 
vertoond. 
In deze motie krijgt het college opdracht omin de begroting 2008 en verder structureel extra geld vrij te maken voor uitbreiding 
van de jeugdsportsubsidie. Aangetekend werd dat de nieuwe regeling op 1 juli 2007 al moet ingaan en als dat niet op tijd lukt, 
met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Uit “eigen zak” (de raadsbeleidsreserve) werd voor 2007 € 15.000,- op tafel gelegd. 
Verder besloot de raad dat bij specifieke tariefbesluiten 2008 en verder voor de sportverenigingen rekening te houden met 
effecten daarvan op de kosten van sportdeelname. 
Het raadsbesluit betekent dat pas na de zomervakantie duidelijk wordt hoe de nieuwe regeling voor jeugdsportsubsidie eruit zal 
gaan zien en hoeveel de clubs daar daadwerkelijk mee opschieten. De regeling is nu heel ingewikkeld en houdt rekening met 
allerlei omstandigheden, zoals de soort accommodatie (de zwemvereniging krijgt voor een jeugdlid meer subsidie dan een 
voetbalclub). 
Zo is na bijna twee jaar discussie, zaken warm houden, op zaken terug komen enz. de kogel door de kerk. Weliswaar met een 
nog onduidelijke afloop, maar met vooruitzichten en in ieder geval het positieve punt dat de raad de argumentatie onderstreept 
van de voetbalclubs die stelden dat waar het bestuur maatschappelijke doelen stelt en de vereniging vraagt die uit te voeren, 
dat bestuur daar ook wat tegenover stelt. 
Als bestuur van De Zweef zijn we ook blij met de steun van de raad, die we vanaf deze plaats bedanken. Aangetoond is dat in 
Hellendoorn in ieder geval de raad luistert naar de kiezers. Bedankt. 
 
Sportfederatie wordt opgeheven 
20 september 2007 
Op woensdag 19 september 2007 is op uitnodiging van de gemeente een vergadering gehouden van de sportverenigingen. 
Onderwerp van bespreking was de toekomst van de Sportfederatie. Aan het einde van de avond was de conclusie dat de 
Sportfederatie geen bestaansrecht meer heeft. 
Uiteindelijk werd aan het einde van de avond geconcludeerd: 
1. De Sportfederatie is een dood paard; niet meer aan trekken. Kan worden opgeheven. 
2. De BLOS blijft in een of andere vorm gehandhaafd. 
3. De nieuwe BLOS blijft een artikel 81-commissie (= dus gefundeerd op de Gemeentewet; van belang als het gaat om beleid 
en geld). 
4. De nieuwe BLOS houdt zich bezig met beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie. Het beheer gaat naar de 
gemeentelijke organisatie (= Sportzaken en b&w) 
5. Bij deze beleidstaken wordt de sport nadrukkelijk betrokken d.m.v. interactieve beleidsvorming. 
6. Overleg daarbij is zowel structureel als ad hoc. Met het hele sportveld of een deel. Waar nodig zelfs met welzijns- en 
onderwijsinstellingen. 
7. Er wordt een profiel gemaakt waaraan een BLOS-lid moet voldoen. 
8. Daarna wordt gekeken hoe werving zou kunnen plaatsvinden. 
9. Definitief wordt het pas na besluitvorming door b&w en de raad. 
10. Er komt een nieuwe bijeenkomst voor de sport met uitgewerkte voorstellen. 
 
Nieuw logo De Zweef  
17 juni 2007 
De Zweef heeft een nieuw logo. Geen hemelbestormend nieuw ontwerp, maar een aanpassing van een van de vele logo's die 
we al hadden (reden is dat we anders in één klap veel aanpassingen hadden moeten doen en dat kost te veel). 

 



Het nieuwe logo mag door iedere Zwever worden gebruikt, maar er mag NIETS aan veranderd worden. Je kunt het downloaden 
van deze site in blauw of zwart-wit. 
Het verzoek is alle oude logo's te vervangen door de nieuwe, met name met het nieuwe seizoen in zicht worden weer wat 
boekjes, folders, sponsoruitingen e.d. gemaakt. Vandaar deze aankondiging op de homepage.  
LET OP: het .eps-bestand is bedoeld voor drukkers. Waarschijnlijk kun je het niet openen vanaf deze site. Sla het op en open 
het vanaf je eigen computer. Ook daarvoor heb je waarschijnlijk een apart programma nodig (bv. Adobe). Wel kun je het 
bestand vanaf je eigen programma mailen naar de drukker. 
 
De Zweef wil af van betalen OZB 
05 februari 2007 
De Zweef wil af van het betalen van onroerende zaakbelastingen. De gemeente wil van alles van verenigingen en zet daar 
alleen maar vette rekeningen tegenover. Het verzoek om minder dan wel gene OZB te hoeven betalen loopt al vanaf 2005. 
De voetbalverenigingen in de gemeente Hellendoorn willen vrijgesteld worden van het betalen van onroerende zaakbelastingen 
(OZB). In een brief hebben de gezamenlijke voetbalverenigingen in de gemeente op initiatief van De Zweef de gemeenteraad 
gevraagd om een permanente vrijstelling van deze belastingen. De gemeente wil kleedkamers privatiseren en steeds meer 
mensen aan het sporten krijgen. Zij vraagt daarvoor hulp aan verenigingen. In ruil voor die hulp krijg je een vette rekening 
gepresenteerd ! 
In de huidige tijd is het steeds moeilijke een sportvereniging in de benen te houden. Er is gebrek aan kader en dus vrijwilligers 
en in deze economisch slechte tijd: weinig of zich terugtrekkende sponsors en hier en daar een teruglopend ledental. Met kunst 
en vliegwerk lukt het de verenigingen te laten bestaan. 
De clubs geven aan dat de gemeente b.v. in de sportnota of via breedtesport van de verenigingen een inspanning vraagt om 
nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. Tegenover de wensen van de gemeente, waarbij een beroep wordt gedaan op 
onze kennis en kunde, staat een steeds toegenomen regelgeving en kosten van overheidswege. Kosten voor onderhoud, huur 
van velden e.d. stijgen jaarlijks minimaal met het inflatiecijfer. Vaak maar 2 of 3 %, maar tel maar eens op over een aantal jaren. 
De onlangs ontvangen aanslag WOZ heeft wat dat betreft de deur dichtgedaan. Sommige verenigingen zagen een verdubbeling 
van het te betalen bedrag aan OZB ! Nagenoeg alle verenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen deze aanslag. Dat bezwaar 
zal de komende maanden wel worden afgewerkt. Daarover gaat de brief van de gezamenlijke clubs niet. 
Het gaat erom dat wij met moeite de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dat wij alle zeilen moeten bijzetten onze clubs te 
runnen. Dat wij moeten anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij, die vragen om meer toezicht, meer begeleiding. Een 
papieren fairplay-convenant ondertekenen is b.v. niet zo moeilijk, maar daaraan in de praktijk invulling geven; daar gaat het om 
en dat kost wat. Mensen, tijd en geld. 
Tegenover al deze (ook door de gemeente gevraagde) “uitdagingen” staat dan zo’n sterke verhoging van de OZB. Dat is de 
reden van het gezamenlijk protest. In de brief wordt gewezen op het beleidsprogramma van de raad waarin een opmerking 
wordt gemaakt over de relatie tussen stijgende OZB en compensatie voor verenigingen. Daarbij wordt ook gewezen op het feit 
dat de gemeenteraad heeft beloofd dat een sterke stijging van OZB voor verenigingen zal worden gecompenseerd. Aan de ene 
kant binnenhalen en aan de andere kant wee deels terug betalen. Is bureaucreatie en kost geld. Deels compenseren is leuk, 
maar de clubs willen vrijstelling. 
Kleedaccommodatie 
Wat De Zweef betreft worden wij extra gestraft. De gemeente heeft onze kleedaccommodatie geprivatiseerd en wij hebben die 
verbeterd en vergroot. Door beide ontwikkelingen moeten we nu ineens OZB gaan betalen over de vervangingswaarde (= wat 
het kost om nieuw te bouwen) van deze accommodatie. Dus: met de hartelijke instemming van de gemeente investeer je een 
paar ton in je accommodatie en aan de andere kant komt diezelfde gemeente met een fikse aanslag. 
De gezamenlijk voetbalclubs hebben met elkaar een paar duizend leden. Die leden vragen een steeds grotere inspanning. 
Willen meer waar voor hun geld. Als verenigingen geen OZB meer hoeven te betalen, kan in iedere geval beter aan deze 
wensen worden voldaan. De verschillende politieke partijen zijn momenteel druk bezig hun programma's voor de komende vier 
jaren te schrijven. Daarin moet vrijstelling van OZB een plek kunnen krijgen. 
 
KNVB verkoopt jouw e-mailadres 
01 november 2006 
Door mensen die de website bezoeken te verplichten zich aan te melden (en e-mailadres op te geven) komt de KNVB in bezit 
van een bijna compleet bestand van e-mails van leden van de bond. Zo'n bezit kan voor heel dik geld worden verkocht aan 
bedrijven die jou daarna bestoken met spam!!! 
Wie wel eens programma, standen of uitslagen wil bekijken op de website van de KNVB weet inmiddels dat je je moet 
aanmelden en vervolgens telkens moet inloggen als je de site bezoekt. Bij het aanmelden ga je ook akkoord met allerlei 
voorwaarden. Daarin staat bijvoorbeeld: 
"In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot 
producten en diensten van KNVB en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het 
beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van 
betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden." 
Met andere woorden: De KNVB geeft jouw gegevens aan bedrijven, die jou vervolgens bombarderen met mail een post. 
Brief 
Het bestuur van De Zweef heeft hierover een brief geschreven aan de KNVB. Op de brief aan het landelijk bestuur is niet 
gereageerd. De brief aan het district Oost werd op de agenda geplaatst van de regiovergaderingen. Overigens pas 
nadat  hierom was gevraagd en de brief nog eens moest worden opgestuurd omdat het eerdere exemplaar kwijt was. 
In de regiovergadering is bevestigd dat de gegevens die je invult, gebruikt worden voor commerciële doelen. "We hebben dat 
geld nodig", was het antwoord. Gesteld werd dat het niet mogelijk is het inloggen (om een "Mijn KNVB" te creëren) te beperken 
tot andere diensten dan standen, programma's en uitslagen. 
Links 
Veel verenigingen hebben op hun websites links naar standen, programma en uitslagen. Dat is niet meer mogelijk. Met opzet. 
De KNVB wil de "look en feel" van de KNVB.nl waarborgen. Daar past het maken van links niet bij. 



Kortom 
Als je als voetballer de stand wil zien in de competitie van je eigen elftal, moet je je e-mailadres geven. Wil je dat niet, dan blijft 
de site grotendeels ontoegankelijk. En dat noemt zich de belangenbehartiger van de leden. Het is een schande !!! 
Overigens: met info@dezweef.nl en als wachtwoord zweef kun je misschien in de site komen, maar dan alleen als er niemand 
anders van deze mogelijkheid gebruik maakt. 
 
Jubilarissen gehuldigd (2007)  
07 januari 2007 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden zoals gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd. 
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van De Zweef werden 17 jubilarissen gehuldigd, waaronder drie die al 60 jaar lid zijn 
van deze voetbalvereniging. Voorzitter Jan-Pieter van Vree reikte de bijbehorende speldjes uit. 
25-jaar lid: Marcel Geurtse en Olaf Hoogers. 40 jaar lid: Henk Schrooten, Jan Fikken, Bennie Schwarte, Wim Krukkert en Willie 
Scholten. 50 jaar lid: Petro Woertman, Johan Haas, Johan Hoogers, Herman Hegeman en Henny Kok. Tot slot de jubilarissen 
wegens het 60-jarig lidmaatschap: Johan Morsink en Lodewijk Harmelink. 
Alle jubilarissen op een rij: Wim Kolman (60 jaar lid), Johan Haas (50 jaar lid), Anton Wennemers, Hans Souverijn en Bebbie 
Schwarte (allen 40 jaar lid) waren niet aanwezig. 
 
Hoorzitting commissie over OZB 
07 februari 2007 
Op donderdag 31 mei 2007 is een hoorzitting gehouden van de commissie Samenlevingsopbouw van de gemeente. De 
bedoeling van deze vergadering was informatie te verzamelen. Informatie voor het gemeentebestuur om een beslssing te 
kunnen nemen op het verzoek van de sport om geen Onroerende Zaakbelastingen meer te hoeven betalen. 
De bedoeling van die hoorzitting was voldoende argumenten te vinden om verenigingen al dan niet financieel tegemoet te 
komen. Omdat er niet genoeg gegevens waren aangedragen door het college van burgemeester en wethouders, stuurde de 
commissie er op aan dat ze in overleg met HVC en SFH (Sportfederatie Hellendoorn) een hoorzitting georganiseerd zou 
worden waarop er gezamenlijk geprobeerd gaat worden een win-win-oplossing te vinden. 
Er waren 75 verenigingen aangeschreven met het verzoek gegevens aan te leveren. 14 daarvan reageerden, waarvan 9 
voetbalverenigingen (ook allemaal aanwezig inclusief de HVC). Verder aanwezig de korfbal en de Tennisclub Nijverdal. Dat 
bijna uitsluitend voetbal aanwezig was, komt misschien door het feit dat de voetbal al sinds 2005 bezig is met het lastenverhaal 
en de overige clubs pas vorige maand daarmee zijn geconfronteerd. 
Uit de vraagstelling bleek: 
a. Dat de commissie in eerste aanleg sterk inzette op geld en OZB. 
b. Dat fracties het moeilijk lijken te vinden besluiten te nemen over vrijstelling OZB t.o.v. andere verenigingen (kan niet worden 
vergeleken en andere onzekerheden) 
c. Dat er wellicht andere wegen zijn om verenigingen tegemoet te komen in de sfeer van jeugdsubsidies of financiële bijdragen 
per vrijwilliger. 
d. Men gaat zich nu per fractie beraden en zal met voorstellen (of niet natuurlijk) komen in het debat over de voorjaarsnota op 
26 juni as. 
In het licht van het mogelijk niet haalbaar zijn van het OZB-verhaal is de discussie een beetje omgebogen richting bijdragen in 
kosten voor jeugd en vrijwilligers. Als je als overheid maatschappelijke doelen stelt (meer mensen moeten sporten, de jeugd is 
te dik, voorkomen van hangen op straat, waarden en normen bij brengen), dan kan men dat niet zelf en "gebruikt" daarvoor o.m. 
de sportverenigingen (een zeer belangrijke partner). 
Daar mag best wel een financiële prikkel tegenover staan; vooral ook omdat van kader (trainers, leiders) steeds meer wordt 
gevraagd en dus diploma's steeds belangrijker worden. Mensen met diploma's kosten (veel) geld en gaan als ze van ons niets 
krijgen, naar een ander. 
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